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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   4022يونيو  21اإ
 
 
 العام توكيلال

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
شعام واذلي ي  توكيل)د( حبيث يُشرتط عىل الوكيل املعَّين بواسطة 0..0يُقرتح تعديل القاعدة  .2 عار ابلسحب تقّدم ابإ

ىل املكتب ادلويل. توكيل)اثنيا( دلى املكتب ادلويل أأن يقّدم أأيضا صورة من ال 0.وفقا للقاعدة   العام اإ

دارة البحث ادلويل" يف القا .4 ىل "اإ  اتشعار الإ  )د( لأن الإدارة ل تس تمل0..0عدة ويُقرتح أأيضا حذف الإشارة اإ
 )اثنيا(.0.وفقا للقاعدة املقّدمة ابلسحب 

 اخللفية
شعارات ابلسحب  توكيلجيوز للوالكء املعيننَّي بواسطة )اثنيا(، 0.لقاعدة النّص احلايل لعىل بناء  .1 عام أأن يتقّدموا ابإ

طلب الفحص المتهيدي ادلويل )فامي يتعلق ابلطلب ادلويل والتعيينات واملطالبات ابلأولوية والامتس البحث الإضايف و 
ضافة القاعدة تتاح للماكتب والإدارات )والاختيارات( )أأيضا( دلى املكتب ادلويل. وقبل أأن   )ج(، انظر0..0من خالل اإ

ماكنية  (، املرفق الثالثPCT/A/32/8 الوثيقة العام، اكن املكتب ادلويل  توكيلصورة من ال رشط اس تالم التخيل عن اإ
مت لها تكل الصورة من ال االعام من  توكيلمن ال يس تمل دامئا صورة  وكذكل اكن ؛ امعال توكيلملاكتب أأو الإدارات اليت قّدِّ

شعار ابلسحب. ولكن،ملكتب ادلويل ا م هل اإ ماكنية التخيل عن ذكل  حيتفظ دامئا بتكل الصورة يف ملفاته لكاّم قّدِّ بعد تطبيق اإ
 العام للماكتب والإدارات. توكيلل املودعون سلوكهم يف هذا الصدد وصارت أأغلبيهتم ل تقّدم صورة عن ا الرشط، غّي 
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شعارا ابلسحب من وكيل معَّين بواسطة  .2 نه  توكيلومعىن ذكل يف الواقع أأن املكتب ادلويل اليوم، حيامن يس تمل اإ عام، فاإ
نّص عىل أأن يكون ت )د( ل 0..0 قبل صورة عنه، لأن القاعدةي العام، كام ل يس تطيع أأن  توكيلن ال مصورة يف ملفاته ل جيد 

 املودع.تكل الصورة اليت يقّدهما مضن اجلهات اليت تس تمل  نمملكتب ادلويل ا

ىل ما س بق، تنص القاعدة وابلإضافة  .0 شعار ابلسحب  )د(0..0اإ ذا تقّدم الوكيل ابإ نه لإ عىل أأنه اإ دارة البحث ادلويل، فاإ
ىل تكل الإدارة.  توكيلينبغي تقدمي صورة من ال  دارات البحث ادلويل، من منظور القاعدة  لكنو العام أأيضا اإ  ،)اثنيا(0.اإ

شعارات ابلسحب.  ليست خمتصة ابس تالم أأية اإ

 الاقرتاح
ذًا تعديل القاعدة ن م .6 شعار 0..0املقرتح اإ )د( حبيث يُشرتط عىل الوكيل املعَّين بواسطة توكيل عام واذلي يتقّدم ابإ

ىل املكتب ادلويل  توكيلأأن يقّدم أأيضا صورة من ال  ابلسحب دلى املكتب ادلويل ىل جانب الإشعار ابل العام اإ سحب. اإ
ىل جانب صورة من ال سيس تطيع  ،التعديلهذا بفضل و  شعارا ابلسحب اإ ن أأ العام،  توكيلاملكتب ادلويل، يف حال اس تمل اإ

 عام منفصل. توكيللإشعار ابلسحب دون أأن يشرتط من الوكيل تقدمي يعاجل ا

ىل ما س بق، يُقرتح تعديل اوابلإضافة  .7 ىل 0..0لقاعدة اإ دارة )د( حلذف الإشارة اإ ل الإدارة تكل لبحث ادلويل، لأن ااإ
 )اثنيا(.0.تس تمل الإشعارات ابلسحب وفقا للقاعدة 

ن  .8 ىل النظ مدعو لمالفريق العااإ ر يف اإ
 يف مرفق هذه الوثيقة. لوارداالاقرتاح 

 ]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل التعديالت املقرتح  1الحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتال اإ

 قامئة احملتوايت
 4 .................................................................................................. الوالكء واملمثلون العامون 0.القاعدة 

ىل  0..2  4 .......................................................................................................... [دون تغيي]  0..2اإ
 4 ................................................................................................................... العام التوكيل  0..0
 1 .................................................................................................................. ]دون تغيي[ 0..6

 

 

 

  

                                                 
1

ضافهتا أأو حذفها ابلتسطي يف حال الإضافة والشطب يف حال احلذف.    تبَّين النصوص املقرتح اإ
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 0.القاعدة 

 الوالكء واملمثلون العامون

ىل  0..2  [دون تغيي] 0..2اإ

 التوكيل العام 0..0

العريضة أأو طلب الفحص المتهيدي جيوز تعيَّي وكيل ابلرتباط بطلب دويل ما ابلإشارة يف  [دون تغيي] (أأ ) 

ىل وجود توكيل منفصل عَُّّيِّ مبوجبه ذكل الوكيل لمتثيل املودع ابلرتباط بأأي طلب دويل قد يودعه  شعار منفصل اإ ادلويل أأو اإ

 ذكل املودع )أأي "التوكيل العام"(، رشيطة أأن:

 يكون التوكيل العام قد أأودع وفقا للفقرة )ب(، "2"

وكيل العام ابلعريضة أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو الإشعار املنفصل، وترفق صورة عن الت "4"

 حسب احلال. وليس من الرضوري أأن تكون تكل الصورة موقعة.

ذا عَُّّيِّ وكيل ما مبوجب توكيل عام وفقا  [دون تغيي] )ب(  يداع التوكيل العام دلى مكتب تسمل الطلبات. واإ جيب اإ

دة 4أأو )ج( أأو )د(" )ب( أأو )ب.اثنيا(0.2.للقاعدة  دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدن يداع التوكيل العام دلى اإ "، وجب اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل، حسب   .احلالللبحث الإضايف أأو اإ

ضافية جيوز  [دون تغيي] )ج(  جراء حبوث اإ دارة خمتصة ابإ دارة للبحث ادلويل أأو اإ لأي مكتب لتسمل الطلبات أأو اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل التنازل رفاق صورة عن التوكيل 4عن الرشط املنصوص عليه يف الفقرة )أأ(" أأو اإ " القايض ابإ

 العام ابلعريضة أأو طلب الفحص أأو الإشعار املنفصل، حسب احلال.
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دارة البحث ادلويل ابلرمغ من الفقرة )ج( جيب تقدمي صورة عن التوكيل العام ملكتب تسمل الطلبات  )د(  أأو أأو اإ

شعار ابلسحب كام هو  ذا تقدم الوكيل ابإ دارة الفحص المتهيدي ادلويل، حسب احلال، اإ دة للبحث الإضايف أأو اإ الإدارة احملدن

ليه يف القواعد من  ىل  2)اثنيا(0.مشار اإ  .املكتب ادلويلو أأ  للمكتب أأو الإدارة 2ا()اثني0.اإ

 [دون تغيي] 0..6

 

 [هناية املرفق والوثيقة]


